Hlášení obecního úřadu dne 31. května 2018
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v červnu se

objíždí: 12. 6. od 8 – do 24 hodiny, 13. 6. od 00 – 1 hodin, 14. 6. od 8 - 24
hodiny, 15. 6. od 00 – 1 hodiny.
2. Svoz popela bude ve středu 13. 6. 2018. Další 27. 6. 2018. Svoz
nápojového kartonu: 29. 6. 2018, 21.9.2018,14.12.2018.
3. Zahradnictví Kolmačka Lipovec nabízí již k prodeji přísady salátu a
kedluben. Dále různé druhy substrátů, hnojiv a semen.
4. Kovošrot Dolák zahajuje 31. března 2018 výkup železného šrotu.

5. Mlékárna Otinoves oznamuje svým zákazníkům prodloužení pracovní doby v

jejich podnikové prodejně od 4.6. – 31.7.2018 a to pondělí – pátek od 8:00 –
16:30 a v sobotu od 8:00 – 12:00..“
6. Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná
v pátek 8.6.2018 v zasedací místnosti v Rozstání. Na programu jsou
následující body: zahájení, hospodaření obce za rok 2017, účetní závěrka obce
za rok 2017, účetní závěrka školy a školky za rok 2017, nabídka poskytnutí
darů obci, počet členů zastupitelstva obce v dalším volebním období, dodatek
ke smlouvě na územní plán, příjem dotací z Ol. kraje, prodej a pronájem
obecních pozemků, projednání porušování zákona, počet zaměstnanců obce,
plnění usnesení, skupina pro interní audit, oprava multikáry, diskuse a závěr.
7. Upozorňujeme občany, aby nedávali nápojové kartony ke sběrným místům

příliš brzy. Připomínáme, že svoz těchto nápojových kartonů je jen jednou za
3 měsíce, vždy na konci čtvrtletí, takže další bude až poslední týden v červnu,
tj. 29.6.2018. Tím, že někteří jedinci dávají kartony na sběrná místa už nyní,
dochází ke znečištění obce, kdy jsou kartony rozfoukány po okolí a roztahují
je psi a kočky. Děkujeme za pochopení.
8. Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu 2.6. 2018 kácení pokácené májky
pod pirátskou vlajkou. Začátek je ve 14 hodin v Rozstání za Sokolovnou. Na
občerstvení bude připraveno cigáro z udírny, steaky, makrely, pivo, limo a
jiné
9. Drůbežárna Prace bude v úterý 5.6., středa 13.6.,sobota 23.6. 2018

v 11.15 hod prodávat u obecního úřadu kuřice různých barev za 180
Kč/ks, roční slepice - 90 Kč/ks,brojlerová kuřata, housata, husokačeny,
krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky,dále pak vykupovat
králičí kožky – 10-15 Kč/ks.

10. Upozorňujeme občany, že platbu za stočné 2018 lze platit na účet číslo:

115-279500247/0100 do 30.9.2018.Variabilní symbol je číslo domu. Částka
za osobu je 1558,- Kč
11. MUDr. Bilík (ženský lékař) ordinuje v Otinovsi 14. 6. 2018 od 12.30-13.30 hodin.

